
Online vásárlási biztosítás 
GRÁNIT World Elite Metal

bankkártyák mellé

Díjmentes biztosítási szolgáltatás  
GRÁNIT World Elite Metal kártyabirtokosok számára

A szolgáltatás tartalma:

A szolgáltatás a GRÁNIT World Elite Metal bankkártyával online vásárolt termékekre vonatkozik. 

További információ: mastercard.hu/biztositas

REGISZTRÁLJON EGYSZERŰEN:
 

Látogasson el a mastercard.hu/biztositas oldalra, és kattintson az “Ellenőrzöm  
a kártyám és regisztrálok” gombra, majd írja be a bankkártyája első 8 számjegyét  
a felugró ablakban. Ha a kártyája alkalmas a biztosítás igénybevételére, akkor kattintson a 
megjelenő “Aktiválás most” gombra.

 
Adjon meg néhány adatot, olvassa el az ÁSZF-et, és kösse meg a biztosítást!

 
Sikeres aktiválás után a biztosító emailben elküldi a biztosítási kötvényt. Adja hozzá az 
Apple Wallethez (iOS) vagy a YourPass alkalmazásához (Android) – és már Öné is  
a plusz biztonság!

A biztosítás érvényessége 12 hónap. Kérdés vagy biztosítási esemény bejelentése esetén 
hívja a +36 1 224 1127 számot. Egyszerűen azonosíthatja magát  
a kötvényszámmal, majd kövesse a biztosító utasításait.

* A kárigény évente legfeljebb 2 alkalommal érvényesíthető, összesen 175 ezer forint összeghatárig.

** A termék minimális ára: 17 500 forint, minimális árkülönbség: 17 500 forint.

A biztosítás elektronikai vagy háztartási termékre érvényes, amit az arra jogosult, regisztrált kártyával online vásárolt bármelyik, Európai 
Unióban (valamint az Egyesült Királyságban, Norvégiában és Svájcban) bejegyzett webáruházból – akár saját használatra, akár aján-
dékba. Az összeghatárok egy éven belüli igénybe vételre vonatkoznak, akár eltördelve, vagy egy összegben, a következő évben pedig 
újabb vásárlásokhoz lehet felhasználni. Az ajánlatra a biztosítás Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak. A feltételek tartalmazzák 
a biztosítás által fedezett, illetve nem fedezett termékek listáját is. Bővebb információ a biztosítási és igénybevételi feltételekről a mas-
tercard.hu/biztositas oldalon található.

Kiterjesztett garancia

A prémium GRÁNIT World Elite Metal 
bankkártyájával online megvásárolt 

háztartási vagy elektronikai 
készülékek  

(pl. okostelefonok vagy laptopok) 
meghibásodására szóló min. 2 éves 

gyári jótállást a biztosító további  
egy évvel meghosszabbítja.*

Legjobb ár garancia
Amennyiben a termék megvásárlását 

követő 30 napon belül teljesen 
ugyanazt a terméket alacsonyabb 

áron megtalálja egy másik 
webáruházban, a két ár közötti 

különbözetet a biztosító maximum 
700 ezer forint értékben visszatéríti.**

Termékbiztosítás lopás, 
rongálódás esetére

A vásárlást követő 30 napon belüli 
lopás vagy a lakóhelyen véletlenül 

bekövetkező sérülés esetén a 
biztosító 700 ezer forintig visszatéríti 

a biztosítás által fedezett termék 
javításának vagy cseréjének 

költségeit,  
vagy visszautalja a termék eredeti 

árát a kártyabirtokos részére.
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https://www.mastercard.hu/hu-hu/te-es-a-mastercard/valassz-bankkartyat/premium-mastercard-elonyok/online-vasarlasi-biztositas.html
https://www.mastercard.hu/hu-hu/te-es-a-mastercard/valassz-bankkartyat/premium-mastercard-elonyok/online-vasarlasi-biztositas.html

